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Maisbrief 2012
r

Bij deze ontvangt u de nieuwe maisbrief en bestellijst voor het nieuwe mais seizoen . De
mais rassen die wij adviseren zijn de rassen die het t afgelopen jaar goed gedaan hebben
in onze regio aangevuld met enkele nieuwe rassen plus ervaring van rassen op ons eigen
demoveld. Ook dit jaarwillen wij weer en proefveld aanleggen

Rassen keuze sniimais

Om te komen tot een weloverwogen rassen keuze is het belangrijk een aantal
raseigenschsppen te koppelen aan de eigen bedrijfsomstandigheden houd rekening met:

- Landbouwkundigeeigenschappen
Kwaliteit o.a. Vem gehalte en zetmeelgehalte

- Opbrengsto.a.drogestofopbrengst
- Oogst zekerheid o.a. stevigheid ostengelrot en greensnapping
- Oogstelasticiteit (stay green een maisorama geeft hier duidelijkheid)
- Tolerantie Helminthosporium (bladvlekkeuziekte)

Rassp^nkeuze Korrelmais/C CM

Yoor korrek4ais is dorsbaarheid stengelrotresistentie en drogestofgehalte van de
korrel en Kg per Ha belangrijk Voor de het hoogste saldo moet je vroeg zaaien . Kun je
door omstandigheden niet yroeg zaaien pak dan eetr ras met een laag FAO getal

CCM Mais hierbij is het drogestoggehalte van de korrel wat minder yan belang en

kan men zich meer richten op de KglIIa opbrengst van de korrel . Latere rassen gsven
in het algemeen een wat hogere opbrengst

Geplette mais

De voederwaarde van geplette mais is ongeveer 1200 YEM/Kg met 600-700 Gr
zetmeeUKg. Geplette mais bevat veel bestendig zetmeel. De rassen die hiervoor gebruikt
worden zijn CCM rassen

z.o.z



Advies

Korrelmais Rieardinio
Rebecca

CCM Lavena
Millesim
PR39F58

Proefveld

Dit iaar gaan we weer een proofveld zaaien. aan de Masssnweg te Melderslo. Dit willen
we doen voor meer gebieds eigen informatie te krijgen en als service voor u . In
Augl§ept. hebben wij dan een informatiedag om de rassen te beoordelen. Maar ook om
ons te proÍileren als bedrijf in de m*is zoalsl

-Maiszaaien
-Inkoop van mais
-Mais hakselen
-Mais dorsen + CCM Malen
-Mais drogen
-Mais pletten

In 2011 hebben wij gehakseld voor een bio-vergister in Horst (zie foto's op
www.loonbedriiÍheldens.nl) Ook voor dit jaar zijn wij weer op zoek naai hakselmais
voor de bio-vergisting of mais voor CCM. Voor meer infoniratie hier over kunt u ons
attijd bellen.

Met vriendelijke groet,

WilbeÉ Heldens 06-54927 556
Ron HeHefrs 06-50804139
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Bodemcondities belaneriiker dan o.oi!

Door steeds minder te mogen te bemesten (in 2012 Fosfaatnorm 65 P2O5 op akkerland) en het
stijgen van de kunstmestprijzen is het belangrijk te zorgen voor een optimale bodemconditie.
ZorgdusvooreenoptimalePHenzorger.voordatookuwgIg@fvoorzieningoppeil
is. In Nederland zit 50 Y, va;n de maispercelen met een te lage PH .
Een te lage PH verootzaakt- Meer kans op spuifschade

-Minder wortel ontwikkeling
-Lagere stikstof mineralisatie
-Lagère omzetting O.S.
-Te laag bodemvruchtbaarheid (CEC )

' Dolokal Supra meÍ 19 7o Magnesium is een fijne katkstof die gelijk na het strooien begint te
werken. Dus niet zoals velen denken pas na een jaar.

De Oreanische stgf in onze bodems zakt.Alleen drijfmest en af en toe een groenbemester is
te weinig om uw O.S. op peil te houden.
Organische stof is belangrijk voor o.a. - Bodem verdichting (structuur )

-Bodemvruchtbaarheid
-Constante levering mineralen
-Minder aaltjes problemen
-Op zware grond de bewerkbaarheid

Met onze 12 tons Bergmann breedstrooier-s in samenwerking met toonbedrijf de Boer zijn wij in
staatooknogkleinerehoeveelhedentestrooienmetnogsteedseen@eneen
hoge capaciteit. Laat uw grond eens ondemoeken en zorg etroor dat uw bodem in een optimale

, 
conditie is. Loonbedrijf Heldens kan u aanbieden - 

*ffi;t
- Champost

Verder hebben wij ook een web-site waarop onze werkzaamheden staan aangevuld met foto's en

van tijd tot tijd info of mededelingen onder het blokje nieuws dus kijk snel op

www. lo onb edrii Íheldens. nl

Met vriendelijke groet,

Wilbert Heldens 06-54927556
Ron Heldens 06-50804139


